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คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ผลกระทบโควิด-19 ต่อการท่องเท่ียวไทย



ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจท่องเท่ียว

ควรปรับตัว
อย่างไร ภายใต้
สถานการณท์ี่

ประเทศไทยไมมี่
นักท่องเท่ียว

ต่างชาติ 



Tourism is an eggshell industry..



ครั้ง ปี สาเหตุ ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8

2519
2526
2534
2546
2548
2552
2557
2563

วิกฤตราคาน้้ามันโลก
เศรษฐกิจตกต่้าทั่วโลก
สงครามอ่าวเปอร์เซีย
โรคระบาด ซาร์ส 
สึนามิ
ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ
วิกฤตการเมืองภายในประเทศ
ไวรัสโคโรนา 

-6.92
-1.24
-7.36
-1.15
-4.00
-2.98
-6.54

?

Tourism is an eggshell industry..

ที่มา : ปรับปรุงจากยุวดี นิรัตน์ตระกูล, 2562



การท่องเท่ียวโลก
▪ การท่องเที่ยวทั่วโลกต้องหยุดลงอย่างสิ้นเชิง

นักท่องเท่ียวทั่วโลก
▪ ลดลง ร้อยละ 60-80
▪ สูญเสียรายได้ 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
▪ ฟื้นปี พ.ศ. 2564 แต่จะเผชิญกับความท้าทาย

Tourism VS COVID-19



TOURISM BUSINESS DIES TODAY..



Accommodation

Accessibility

Attraction

Activity

ธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง

ลดการ
บรโิภค

ลดปัจจัย
การผลิต

หนี้สนิ

ปดิกิจการ
ผลกระทบ
จากโควิด
ต่อแรงงาน

แรงงานภาคการ
ท่องเที่ยวจ้านวน 3.6 

ล้านคน

มีความเสี่ยงถูกเลิกจ้าง 
2.5 ล้านคน

สถานประกอบการปดิ
กิจการจ้านวน 570 ราย 
กระทบการจ้างแรงงาน

จ้านวน 121,336 คน



Thailand’s Competitiveness ranks no 34 from 136 

countries while environment sustainability, safety & 
security and health & hygiene are critical.

ที่มา : ยุวด ีนิรัตน์ตระกูล, 2562



Vaccine FoundNo Vaccine

▪ Health and safety 

▪ Food security

▪ Behavior changes

▪ Luxurious travel

▪ Existential challenge

▪ Back to basic

▪ Mask tourism 

▪ Health and safety concern

▪ Tourism will be back slowly

▪ Tourism will not be the same

▪ New tourism business model

▪ Existential plan  

▪ Risk management

▪ New tourism product



Challenges in Tourism Business

Vaccine for Business Vaccine for COVID 



Lack of Bullet : Shoot it wisely and use it
accurately



ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว (Demand Side) 
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19

ระยะสั้น

หยุดการเดินทาง ลดการใช้จ่าย

ลดใช้ขนส่ง
สาธารณะ

ลดการท่องเที่ยว
สะอาดและ
สุขอนามัย

เที่ยวใกล้บ้าน เที่ยวเมอืงรอง

ขับรถเที่ยวเอง

ที่มา : TAT, 2020



ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว (Demand Side) 
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19

ระยะยาว

ท่องเที่ยว FIT

วางแผนเดนิทางสั้นๆ

สุขอนามัย ฿ปลอดภัย

ต้องการ Flexible 

เที่ยวนอกฤดูกาล

เที่ยวเมอืงรอง



ผลกระทบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Supply Side) 
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ระยะสั้น ระยะยาว

▪ ธุรกจิที่พักแรม ▪ จองแบบ Flexible ▪ โปรโมชั่น
▪ มาตรฐานสุขอนามัยเข้มงวด

▪ ธุรกิจร้านอาหาร ▪ แข่งท้าโปรโมชั่น
▪ ใส่ใจสุขอนามัยมากขึ้น

▪ บรกิารส่งอาหารถึงบ้าน
▪ มาตรฐานความสะอาด

▪ ธุรกจิอากาศยาน/การบิน ▪ จ้ากัดที่นั่งต่อเที่ยวบนิ
▪ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่

เข้มงวด

▪ มาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่
เข้มงวด

▪ ธุรกจิขนส่งทางบก ▪ มีมาตรการด้านสุขอนามัยเพิ่มขึ้น ▪ เดนิทางเป็นกลุ่มเล็ก
▪ ลดการใช้รถบัสน้าเที่ยวขนาด

ใหญ่

▪ ธุรกจิอื่น ๆ (เช่น กจิกรรม
นันทนาการ ร้านค้าปลีก-ส่ง) 

▪ ยังไม่เปดิให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
▪ ความยืดหยุ่นในการจ้างงาน

▪ จ้ากัดจ้านวน
▪ เพิ่มมาตรการตรวจสอบและ

ลงทะเบยีน

ที่มา : TAT, 2020



How to Survive after COVID-19?

Domestic Market

ASEAN Tourists

Market

▪ เพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศใหม้ากขึ้น ลดพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติ
▪ เน้นการท้าการประชาสัมพันธ์เมืองรอง
▪ ให้ความส้าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
▪ ขายธรรมชาติพร้อมวัฒนธรรม (อาหาร อากาศ อารมณ์ อาราม 

อานุภาพ) 

▪ เน้น Iconic Attraction + food + shopping + massage + medical
▪ Value for money
▪ ขายเมืองหลักที่มีชื่อเสียง
▪ จัดการการเข้าถึงให้ปลอดภัย
▪ FIT ที่มีคุณภาพ

High End Inter
▪ Aging / Disabled 
▪ Family
▪ Experience both functional and emotional 



นโยบายที่รัฐกระตุ้นให้คนไทยไปท่องเท่ียวจะช่วยมาก
น้อยเพียงใดกับผู้ประกอบการ 



COVID-19

TODAY People wants TOMORROW like YESTERDAY. 

Makes 
Something
Impossible

Possible and 
make many thing 

possible 
impossible.



ประคับประคองด้วยเครื่องช่วยหายใจเพื่อต่อลมหายใจ



COVID-19

TODAY People wants TOMORROW like YESTERDAY. 

Poor business survivorship is the poison 
from Tourism Homogeneity.   



Market Profile

Family

Working

High to middle income

Gen B

Retired

High to middle income

Online for info searching

Physical and Emotional Relaxation

Safety, Price 

and value for 

money are keys 

for travel 

decision making

Sell and buy Online Media Innovation Safe & Hygiene Access

Nature is major 

magnet, culture 

as value adding 

Health and 

Spiritual 

concern

Domestic Tourists from Neighboring Provinces Domestic Tourists from other Regions

Post-Covid-19 Target Market for Thailand Tourism

Attitude

And

behavior
Take and Give Concept

Friend

Working

High to middle income

Bleisure (Gen Y)

Work & Travel

Middle income

Second tier city 

is preferred 

destination.

Market Driven / 

Destination 

Mechanism



Post-COVID-19 Tourism

▪ Road trips not too far from home

▪ Traveler preferences for domestic destinations reachable by car

▪ Stays at private rental properties instead of crowded hotels and resorts.

▪ Domestic market can be middle class to high end.

▪ Trusted tourist destination can only be attracted the domestic market.

▪ Personalized trip (Nature based plus culture as value adding) 

Domestic market is the highest potential, looking for the 

drivable and trusted destination. 



How to Survive after COVID-19?

Entrepreneur in Tourism Workforce in Tourism

▪ Forget the past growth and focus 

the new growth  

▪ New Business Model 

▪ “Less for More” business 

concept

▪ Adaptability skill 

▪ Sell experience  

▪ Hi-tech VS high-touch 

▪ Health and safety as the first  

priority

▪ Upskill-Reskill

▪ Second job  



การท้า Tourism Bubble นั้นจะดีไหม และการจบัคู่ประเทศควรมีมาตรการ
อะไรที่จะได้ประโยชน์ทั้งภาคการทอ่งเท่ียวและการป้องกันโรค 



Tourism Bubble – Yes or NO?

Tourism Bubble

TRUST?



Risk VS Return
ความพร้อมของกลไกการบริหารจัดการ
▪ นโยบาย/ระบบการคัดกรอง
▪ ความพร้อม
▪ คน
▪ งบประมาณ

▪ อุปกรณ์ นวัตกรรม
▪ SHA & Safe Hospitality Service

ประเทศเป้าหมาย
▪ ใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา
▪ วนิัย
▪ มั่นใจในการเดินทาง
▪ คาดหวังให้ปลอดภัยแต่สะดวก

กล้าเดิมพันกับการระบาดระลอก 2
▪ ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ

รายได้จากการท่องเที่ยว
▪ จ้านวนมากพอไหม
▪ สา ม า ร ถ ก ร ะ จ าย ร า ย ไ ด้ ไ ป ใ น 

Supply Chain มากน้อยเท่าไร



คิดว่า New Normal ของการท่องเท่ียวจะเกิดขึ้นหรือไม่ 
อย่างไร
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COVID-19: COVIDIZATION EFFECT 

Over-tourism OMG-tourism OK-tourism

Before

COVID

During

COVID

After

COVID



Local culture e.g., food, herb, 

wellness, way of life are in 
higher demand….

▪ อาหาร
▪ อาราม/อาราธนา
▪ อารยธรรม
▪ อากาศ
▪ อาภรณ์
▪ อาเพท
▪ อาพาธ
▪ อารมณ์
▪ อาคาร
▪ อานุภาพ
▪ อายุ
▪ อารี
▪ อาศัย
▪ อาสาสมัคร

อาคันตุกะ มาท้าอะไร



Comfort/Convenience

Impression

Technology – Provide comfort & convenience
Human – Create impression

Functional

Emotional



New Normal ของการท่องเท่ียว

▪ New business model 

▪ Hygienic tourism or mask tourism

▪ Carrying capacity – social distancing 

▪ FIT instead of group

▪ Personalized trip

▪ Forget the past growth and focus the next growth 

▪ Change of tourist behavior

▪ Creative tourism concept  
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New Normal ของการท่องเท่ียว

▪ Small but unique with low fix cost  

▪ Target group

▪ Touchless service and facility 

▪ Feel comfortable with sanitation and safety

▪ High tech and high touch 

▪ Personalized service

New Normal – Hotel

▪ Experience 

▪ Health / Wellness / Gastronomy 

▪ Personalized package 

New Normal – Travel Agent 



New Normal ของการท่องเท่ียว

▪ Hybrid model 

▪ Cost control

▪ Safety, Sanitation and Satisfaction

New Normal – Airline




